الحصول على الخرائط والتقارير الجيولوجية
 خدمة فرعية

هيكلية الخدمة

 خدمة رئيسية

التشريع الناظم للخدمة

قانون المصادر الطبيعية رقم ( )9لسنة 2018

شروط تقديم الخدمة

 -توقيع متلقي الخدمة على تعهد بعدم طباعة الخرائط والتقارير الجيولوجية بهدف البيع

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

ال يوجد

فئة متلقي الخدمة

 المواطنين

 المقيمين

 االعمال

 الحكومة

مراحل تقديم الخدمة
اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج طلب توفير

خرائط وتقارير جيولوجية يعبأ في وحدة
المدة الزمنية المعيارية لإلجراءات
الرئيسية (مرتبطة بعدد االماكن

والموظفين)

 15دقيقة

المعلومات المركزية
يتم تحضير الخرائط والتقارير المطلوبة
يقوم متلقي الخدمة باستالم الخرائط والتقارير
من وحدة المعلومات المركزية

يوم عمل
 15دقيقة

يقوم متلقي الخدمة بالتوقيع على تعهد بعدم
طباعة او استغالل الخرائط والتقارير المقدمة

 15دقيقة

لغايات البيع واالتجار بها
الزمن المعياري المستغرق لتقديم الخدمة يوم عمل
قيمة الرسوم

ال يوجد

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صالحية الوثيقة

التقارير الفنية والخرائط

مستمر

شركاء الخدمة
 خدمة عامودية

تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

ال يوجد

مكان تقديم الخدمة

مكتب اسعاد المتعاملين /وحدة المعلومات المركزية

الفروع المقدمة للخدمة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني للدائرة

الوصول للخدمة

قسم تطوير العمليات والخدمات
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معلومات االتصال والتواصل

 رقم هاتف

اوقات تقديم الخدمة

مستمر

 بريد إلكتروني  فاكس

شراء الخرائط الرقمية
 خدمة فرعية

هيكلية الخدمة

 خدمة رئيسية

التشريع الناظم للخدمة

قانون المصادر الطبيعية رقم ( )9لسنة 2018
 -1خصم تشجيعي مقداره  % 50للجامعات الرسمية وطالب البحث العلمي بكتاب رسمي من
الجامعة.

شروط تقديم الخدمة

 -2تحصل الو ازرات ومؤسسات القطاع العام والجهات البحثية غير الربحية على خصم تشجيعي
مقداره  %20من األسعار المعلنة.

 -3الخرائط الحدودية والتي تكون نصفها او جزء منها داخل المملكة (حسب الخارطة المرفقة)
تحسب بخصم  %50من السعر المعلن
الوثائق المطلوبة للحصول على
الخدمة.
فئة متلقي الخدمة

الوثيقة

الدائرة

نموذج اثبات طالب للحصول على

الجامعة المعنية

خصم %50
 المواطنين

 المقيمين

شكل الوثيقة

 االعمال

أصلي

 الحكومة

مراحل تقديم الخدمة
اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة طلب الخدمة من خالل
الموقع االلكتروني للو ازرة /الخدمات االلكترونية
المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن والموظفين)

 10دقائق

/الخرائط الرقمية
يقوم متلقي الخدمة بدفع رسوم الخدمة وفقا للرقم
المرجعي الخاص بالدفع
يتم تحضير الخرائط المطلوبة

 10دقائق
اربع ساعات

يقوم متلقي الخدمة باستالم المعلومات من قبل مدير
مديرية تكنولوجيا المعلومات او ترسل بالبريد

االلكتروني
الزمن المعياري المستغرق

لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم

قسم تطوير العمليات والخدمات

نصف ساعة

يوم عمل بعد الدفع
حسب الجدول المرفق
5

دفع الكتروني

آلية الدفع
مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صالحية الوثيقة

 CD,DVDيحتوي خرائط رقمية بصيغة شيب فايل

مستمر

شركاء الخدمة
 خدمة عامودية

تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

ال يوجد

مكان تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني للو ازرة

الفروع المقدمة للخدمة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني للدائرة

الوصول للخدمة

 بريد إلكتروني  فاكس

معلومات االتصال والتواصل

 رقم هاتف

اوقات تقديم الخدمة

أيام الدوام الرسمي  +وقت الدوام ( من  8:30الى )3:30

قائمة أسعار الخرائط الرقمية
الرقم
خرائط جيولوجية رقمية Shape file
1
2

3

الوصــــــــــــف

مقياس رسم  1:50000أو 1:100000
(خرائط مشروع المسح الجيولوجي العام)
خرائط جيولوجية رقمية Shape file
مقياس رسم 1:100000
(خرائط فريدريك بندر /البعثة األلمانية(
خرائط جيولوجية رقمية Shape file
مقياس رسم  1:250،000خرائط فريدريك بندر /البعثة األلمانية)

قسم تطوير العمليات والخدمات

السعر (دينار)
طبقة التراكيب

100

طبقة الليثولوجي التكشفات الصخرية

150

طبقة التراكيب

100

طبقة الليثولوجي التكشفات الصخرية

150

طبقة التراكيب

200

طبقة الليثولوجي التكشفات الصخرية

300
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